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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ 

 
Uprzejmie informujemy, iż w dniach 14 – 15.01.2016r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o 
wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 
r., poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę produktów leczniczych, 
płynów infuzyjnych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. 
 
Treść pytań jest następująca: 
 

1) Pakiet nr 14, poz.1 – 3000g  i poz. nr 2 - 100 g 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 14 poz.1 Immunoglobulina ludzka 
normalna do podawania dożylnego z polskiego osocza 1 ml zawiera: 50mg z czego co najmniej 
95%stanowi IgG.  
Rozkład IgG: IgG1 61 %, IgG2 33%, IgG3 2,5%, IgG4 2%. IgA nie więcej niż 0,022 mg/ml  
fiolka:  50ml zawiera 2,5g, fiolka 100ml zawiera 5g, fiolka 200ml zawiera 10g; 
poz.2 Immunoglobulina ludzka z polskiego osocza (Ig i.v.) o zawartości przeciwciał IgA 0,022 mg/ml, 
fiolka 2,5g i fiolka 5g? 
 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.  

2) Pakiet 16 - 2000g 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Immunoglobulina ludzka z polskiego osocza(Ig i.v.) 
5% roztwór, co odpowiada zawartości białka ludzkiego, którego co najmniej 95% stanowi IgG, 
zawartość IgA nie więcej niż 0,022 mg/L.Stabilizator m.in prolina? 
 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.  

3) Pakiet 17 - 2000 g 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Immunoglobulina ludzka normalna do podawania 
dożylnego z polskiego osocza,1 ml zawiera 50 mg z czego co najmniej 95% stanowi IgG, a maksymalna 
zawartość IgA jest poniżej 0,022 mg/ml. Stabilizator m.in. glicyna,  fiolka: 50ml zawiera 2,5g, fiolka 
100ml zawiera 5g, fiolka  200ml zawiera 100g? 
 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.  

4) Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 19 poz. 1, 12 i 14 w 
przedmiotowym postępowaniu: 

W związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych dietetycznych środków 
specjalnego przeznaczenia medycznego będących zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnych 
producentów, co jednakże ograniczyłoby konkurencję do wyrobów tych wytwórców w poszczególnych 



pozycjach pakietu, uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty w postaci 
równoważnego preparatu probiotycznego będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego 
przeznaczenia medycznego przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, 
zawierającym najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych 
Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych 
badaniach klinicznych) w wysoce aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę tj. stanowiącym 
odpowiednik produktu wymienionego w poz. 14 pakietu 19, konfekcjonowanego w opakowaniach x 30 
kapsułek – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilość opakowań. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

5) Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 19 poz. 13 w przedmiotowym 
postępowaniu: 

W związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej dietetycznego środka 
spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego będącej zastrzeżonym znakiem towarowym 
konkretnego producenta, uprzejmie prosimy o dopuszczenie produktu równoważnego pod względem 
zawartości szczepu bakterii probiotycznych - szczep Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) ATCC 53103, 
oraz dawki, dawkowania, dopuszczenia pod względem zastosowania w określonym wieku, warunków 
przechowywania i statusu rejestracyjnego. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

6) Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 19 poz. 18 w przedmiotowym 
postępowaniu: 

W związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej probiotyku będącej 
zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, uprzejmie prosimy o dopuszczenie 
możliwości złożenia oferty w postaci równoważnego preparatu probiotycznego będącego dietetycznym 
środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczonym do stosowania u 
niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym najlepiej przebadany pod względem klinicznym 
szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus (działanie potwierdzone w kilkuset 
opublikowanych badaniach klinicznych) oraz Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2 mld 
CFU/kapsułkę, tj. stanowiącym odpowiednik produktu wymienionego w SIWZ. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

7) Dotyczy pakietu nr 15 . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Immunoglobuliny 
ludzkiej zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia w dawkach: 
Fiolka 5%: 2,5g/50ml, 5g/100ml, 10g/200ml 
Fiolka 10%: 5g/50ml, 10g/100ml, 20g/200ml 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.  
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w pakiecie nr 15, przy opisie przedmiotu zamówienia 
wkradł się błąd. 
Jest: 
Fiolka 10%      2 g/20ml, 5g/50 ml, 10 g100 ml,20g/20 ml 
Powinno być: 



Fiolka 10%      2 g/20ml, 5g/50 ml, 10 g100 ml,20g/200 ml 
Dlatego też Zamawiający modyfikuje treść formularza cenowego – pakiet 15. 
 
                                                                                                                             Zamawiający 

                                                                     Z-ca Dyrektora  
                                                     ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 
                                                                             /----------/ 
                                                         mgr inż. Marzena Krzymańska  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Ewa Oleksyn, tel. 61 850 62 95 


